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  مقدمة
 

دول مجلس التعاون التنمية في االتصاالت عنصر هام في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات وإن 
  .  بصفة خاصة العربية المتحدة واإلمارات،الخليجي بصفة عامة

  
حسب مؤشر جاهزية الشبكة، فكانت المنطقة في قوة األداء دول   العربية المتحدةاإلماراتتتصدر 
همية أ"االقتصادات العالمية في مجال من  ١٣٤ ضمتضمن قائمة دول  من أفضل ثالث ةاإلمارات واحد

تفضيل " في المركز الخامس في ت بينما حل،"لحكومةالمستقبلية لرؤية التكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في 
المشتريات الحكومية من "والمركز الحادي عشر في مجال " الحكومة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  ." الحكومة اإللكترونيةجاهزية" وفي المركز الثاني والثالثين  في مؤشر ،"منتجات التكنولوجية المتقدمة
  

عدد و ،) كيلومترا مربعا٨٣ ٦٠٠(إن دولة اإلمارات العربية المتحدة منطقة صغيرة المساحة نسبيا 
اإلمارات نصيب الفرد من الناتج وأن .  مليون حسب تقديرات وكالة المخابرات المركزية٤,٨ بلغ اأنهسك
  .١)٢٠٠٨ دوالر في عام ٤٠,٠٠٠(األتحاد األوروبي  مساو لبعض دول غربلي اإلجمالي المح

  
مخولة ، وباقي الصالحيات دةو صالحيات محدذاتإن الحكومة الوطنية هي حكومة فيدرالية 

استخدام تكنولوجيا و األمر الذي يفسر الفرق الكبير في قبول ، في االتحاد األعضاءاإلماراتات لحكوم
 اإلمارات من بين األكثر تطورا ان تعتبر، تليها أبوظبي،دبي. ات واالتصاالت في مختلف اإلماراتالمعلوم
  .٢٠٠٨٢عام في   مليار دوالر أمريكي٢٧٠جمالى االالناتج المحلى وقد بلغ . السبع

  
ا سوق تكنولوجيففي .  من أهم البلدان المتقدمة فى الشرق االوسطةواحدهي  العربية المتحدةاإلمارات 

 دوالر عام بليون ٦,٩ فقد نما قطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة من ،المعلومات
توقع أن ممن ال و،٢٠٠٨ بليون دوالر عام ١١,٤لى اكثر من وإ ٢٠٠٥ دوالر عام بليون ٩,٥ إلى ٢٠٠٣

ا محللون اقتصاديون وماليون  أجراه التيبحوثلل وفقا ،٢٠١١ دوالر بحلول عام بليون ١٤,٨يرتفع إلى 
)Global Insight(٣.  

  
 من ، وذلكلقد حقق البلد إنجازات كبيرة في بناء دعائم مجتمع مبني على أساس  المعلومات والمعرفة

 المتقدمة األساسيةخالل توفير االطار القانوني والتنظيمي مصحوبا بوجود البيانات القومية والبنية 
.  قد تحقق في تنويع االقتصاد بعيدا عن التبعية الكاملة على الصادرات النفطيةن تقدما هاماوأ. لالتصاالت

 والمنشآت المحلية ، ومنها العالمية واإلقليمية، واسعة من الشركاتقد حفز هذا النجاح التجاري مجموعةو
ثريا ال" و"دو"و "اتصاالت" والشركات الدولية المتواجدة في السوق المحلي مثل ،الصغيرة والمتوسطة

 وشركات ذات ،ومة من قبل الحكومةعمدال وشركات االتصاالت الوطنية ،"لالتصاالت عبر األقمار الصناعية
  . ومناطق التجارة الحرة،الطراز العالمي

  

                                                 
)١( html.ae/geos/factbook-world-the/publications/library/gov.cia.www://https ,2009CIA Factbook   

)٢( html.ae/geos/factbook-world-the/publications/library/gov.aci.www://https ,2009CIA Factbook   

)٣(, 2008, th20September ; 2012 billion on IT by $15The UAE Will Spend ,  Gulf News
html.10246514/stories_more/2008gitex/indepth/com.gulfnews.archive/:/http  
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 لتكنولوجيا المعلومات ا أقليمي، مركزا في اعتماد التكنولوجيا الحديثةرائدة وهي مدينة ،دبيتعتبر 
 اكثر ،٢٠٠٠التي تأسست عام و  في دبيلحرة  للتكنولوجيا والتجارة اإللكترونيةمنطقة اال تضم. واالتصاالت

من  ٥٠٠٠اكثر من يعمل فيها ) معظمها من قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( شركة ٩٠٠من 
  . وقرية دبي للمعرفة،هي أيضا مقر مدينة دبي لإلنترنت ومدينة دبي اإلعالميةو  .هرةعمال المال

  
 على مقياس االستعداد التكنولوجي على نطاق عالمي في مجال ٢٧اإلمارات المرتبة  احتلت

 أن دولة اإلمارات قد ،٢٠٠٨ مؤشر القدرة التنافسية في عام  وقد أظهر.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في صعودها ست مراتب إلى مما أدى  ، األكثر تنافسية في المنطقةالدولعززت موقعها بوصفها إحدى 

  . صدر عن المنتدى االقتصادي العالمي الذي للقدرة التنافسية العالمية٢٠٠٩-٢٠٠٨تقريرعام 
 

تحظى اإلمارات باقتصاد قادر على المنافسة بسبب المحافظة على بيئة اعمال ودودة مقترنة ببنية 
 العربية ة اإلماراتفي دول سوق االتصاالتفي إن المنافسة .  عالميا وعمالة ذات تكلفة منافسة، جيدةأساسية
 واستمرار الطلب على خدمات إضافية سوف يساعد على استمرار النمو في سوق تكنولوجيا ،المتحدة

  .المعلومات واالتصاالت والخدمات
  

 هي من الطراز العالمي ، والشركات الوطنية العربية المتحدة في اإلماراتاألساسيةية إن البن
في دمج   تم إحراز نجاح كبير، األنشطة التجاريةإلىباالضافة .  أحدث التكنولوجيا والخدماتتستخدمو

لها مواقع  كما أن معظم الوزارات الحكومية ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمليات الحكومية
مبادرة وطنية جارية لزيادة عدد الخدمات المتاحة عبر شبكة اإلنترنت وهناك  ،على األنترنتتفاعلية مباشرة 

في  سكوااإلالمرتبة االعلى بين جميع أعضاء  اإلمارات أن تحتل فيوقد أثمرت هذه الجهود .  نطاقهاعواتسا
 واألعلى في مؤشر االبتكار العربي الذي ،األمم المتحدةحسب تقارير  الحكومة اإللكترونية جاهزيةمجال 
   .INSEAD   الـنشرته
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  مجتمع المعلومات دورالحكومات والفرقاء األساسيين في بناء  -أوالً
 

  سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واالستراتيجيات اإللكترونية  -ألف
 

تطوير ب اإلمارات تالتزمو ،٢٠٠٥٤تم وضع خطة عمل وطنية لبناء مجتمع المعلومات عام لقد 
نشر  ولتعزيزالكثير من المبادرات التي اتخذتها الحكومة وهناك . قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 الماضية  في اتجاه ١٧ ـ نقلة نوعية خالل السنوات الحققتو ، في البالدتتكنولوجيات المعلومات واالتصاال
اإلدارة  االقتصادية السليمة في استقرار البيئة وقد ساهمت  .تحرير اقتصادها وتنويعه بعيدا عن قطاع النفط

ذات والقائمة على التكنولوجيا عدد من المشاريع وقد شرعت اإلمارات ب.  المؤسسات العامةقويةاالقتصادية وت
 ،مدينة دبي اإلعالميةمن هذه المشاريع على سبيل المثال، ال الحصر،  و،رأسمال يقدر بباليين الدوالرات

ن جهود الحكومة في فإ ،وكما ذكر سابقا.  بهدف خلق تكتالت لالبتكار،قرية المعرفةو ،إلنترنتلمدينة دبي و
حصول ما عكسه هذا  و،نشر واستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثير لالعجابالسنوات األخيرة ل

ومع .  في مؤشر جاهزية الحكومة ومؤشر االستخدام على التوالي١٦ والمرتبة ٩المرتبة  على اإلمارات
هذه المجاالت إن  ،اإلنجازات التربوية وخاصة في المرحلتين االبتدائية والثانوية هو ثير القلق، فإن ما يذلك

التعليم العالي ، كذلك الحال في تكون على المستوى المطلوبعناية متخذي القرار لهتمام و إإلىبحاجة 
 . ٥ المؤهلينالعلماء والمهندسينيكفي من توفر ما  ال هايبدو أنالبحث العلمي التي و

 
ق كوابل ألياف  كامل هذا العام عن طريربوطة بشكلمأبو ظبي  ان تكون "اتصاالت"شركة تتوقع 

 ،من جهة أخرىو. ٢٠١١نهاية عام في  باالنترنت وصوال في المائة من منازلها م٩٠ وان يكون ،ضوئية
 في المائة من ٢٠  البياناتفي الوقت الذي تمثلف ،البيانات في صعود مستمر تراسل فإنه ومن المؤكد أن 

 خالل الفترة الزمنية  ما بين  في المائة٥٠ ىإل صلتمن المتوقع ان اال أنه  ، حاليا"اتصاالت"شركة عائدات 
   .٢٠١٢-٢٠٠٩عام 

  
 المرتبة العليا باستمرار حسب المعايير المنصوص عليها في خطة العربية المتحدة اإلماراتتحتل 

مؤشر و ،اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة ل وتقرير التنمية البشرية ،لمجتمع المعلومات  العالميةعمل مؤتمر القمة
مؤشر االبتكار العربي إلى أن اإلمارات هي أقرب بأربع مرات من   خلص تقريرقدو. ع المعلوماتمجتم

  .٦البتكار في العالم العربيل مركزاقرب منافس، وهي مصر، لكي تصبح أ
  
األشتراك الشهري  : في أيضا في المرتبة الثانية بين الدول العربيةالعربية المتحدة اإلماراتأتي ت

 وخوادم االنترنت ،لكترونية الحكوميةالر الخدمات اي وتوف،قل تكلفةاأل و،النطاق العريضذات النترنت ل
جنبا إلى  (محمولاإلمارات المرتبة االولى في تكلفة مكالمات الهاتف التحتل ، وعلى الصعيد الدولي. المحمية

  . منزليوفي اشتراكات الهاتف ال) جنب مع ايطاليا ومصر وهونج كونج
  

 الممارساتوأفضل  ،هذه البيئة التنافسيةل نتيجةات على الصعيدين اإلقليمي والدولي هي هذه اإلنجاز
  .رشيدة اليةكما والح،ومتانة االمور التنظيمية ،الدولية

  
                                                 

)٤( “2006-2010: General Policy for ICT in the UAE”  

)٥(  The Global Information Technology Report, 2008-2009, INSEAD  

)٦( pdf.VII_ABIR/pdf/main/com.moutamarat.www//:http ,2006Arab Innovation Index   
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  القطاعات متعددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة  -باء
 

يؤدي إلى مدروس  طريق سلوك إلى لمتحدةالعربية ا اإلمارات تسعى ،٦٣١/١القرار رقم  إلىاستنادا 
 من  في المائة٩٠ بتوفيرهذه الخطة تطالب و.  في الدوائر الحكوميةتدمج تكنولوجيات المعلومات واالتصاال

وخدمات االنترنت ) محمولةبما في ذلك الخطوط الثابتة وال(خدمات الدوائر الحكومية عن طريق الهاتف 
 الذين األساسيينومن الشركاء . هذا الهدف حسب الخطة المرسومةقد تحقق و. ٢٠٠٧بحلول نهاية عام 

وهناك عدة شراكات بين الحكومة وهيئات مختلفة  في ". مايكروسوفت" وأوراكل الخطةساعدوا في تنفيذ هذه 
 وكان آخرها مبادرة إنتل للتدريس في المستقبل مع حكومة أبو ،Intel و وميكروسوفتHPالقطاع الخاص مثل 

مجهود عالمي لمساعدة المعلمين ذوي الخبرة السابقة في مجال وهي  "لمستقبلالتعليم ل"ادرة إنتل مب;  ظبي
التدريس والمدرسين الجدد لدمج التكنولوجيا في اساليب التدريس لتطوير أداء الطالب وتعزيز مهارات 

 والعديد من ،با مكثفاوتلقى المدرسون المشاركون في هذه المبادرة تدري. التعليممستوى التفكير وتحسين 
تم استخدام البرنامج وقد . قاعات الدرسالموارد التي تساعدهم في تعزيز االستخدام الفعال للتكنولوجيا في 

 ٢٠٠٧ وتم تقييمه مرة أخرى عام ،٢٠٠٦سبتمبر /يلولأ التعليمية في أبو ظبي  في منطقة بشكل تجريبي
  .٢٠٠٨بدأ تطبيقه في ربيع عام و ،٢٠٠٨وأوائل عام 

 
  الحكومية غير دور المنظمات  -جيم

  
نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على المساعدة في يكاد يكون دور المنظمات غير الحكومية 

 في مشاريع تشارك هناك عدد من هيئات القطاع العام بالمقابل، و، معدوماالعربية المتحدة اإلماراتفي 
 مجتمع مبني على أساس إلىنضوج للوصول النحو مرحلة ير دولة اإلمارات قدما يملموسة من اجل تس

 نظام :معظم هذه المشاريع تتمحور حول المؤسسات التعليمية والقطاعات الحكومية مثل. المعرفة/المعلومات
 اإلماراتجامعة (مبادرة سيسكو في عدد من الجامعات و ، العلياقنيةكليات التو ،)مبادرة إنتل(  K-12لتعليم ا

 ،)جامعة الشارقة(مبادرة مايكروسوفت في رخصة استعمال الحاسوب و ،مريكية في الشارقةوالجامعة األ
  .الجامعة االميركية في الشارقةفي  التعليمية Oracleومبادرة 

  
مجلس أبو يشارك فيه  ،٢٠٠٦سبتمبر /يلولأ في أبو ظبي في  تجريبيمبادرة مشروع اطالق تم 

 Tafe مطالبون بااللتزام بمعايير المنهج الذي صممته اركينجميع المشعالمية، شركات تعليمية وظبي للتعليم 
هو ن التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إ. )إدارة التعليم والتدريب في نيو ساوث ويلز(العالمية 

  صفوفإلى   وامتد ،K-5وقد بدأ المشروع بصفوف . والهيئة االداريةالزامي لجميع المعلمين والطالب 
 إلىوال تزال اإلمارة بحاجة . ٢٠٠٨ في عام ١٢ و١٠ والصفوف بين ،٢٠٠٧المدراس المتوسطة في عام 

جهاز تفتيش لفحص كل طالب ومعلم واداري للتأكد من قيامهم بما يكفي الدراج تكنولوجيا المعلومات 
  . في أنشطتهمتواالتصاال

  
  االت لتكنولوجيا المعلومات واالتصاألساسيةالبنية   -ثانياً

 
  األساسيةالبنية   -ألف

  
مجتمع المعلومات حتى عام لأن الحكومة الفيدرالية لم تشكل استراتيجية وطنية شاملة بالرغم من 

اصة في خمارة  لكل إ على المستوى المحلي هاتنفيذوتم  وضع استراتيجيات متقدمة جدا إال أنه قد تم ،٢٠٠٨
تقدما في مجال  الدولثة لالتصاالت وتمت االشارة اليها كأكثر تملك اإلمارات بنية تحتية حدي. دبي وأبو ظبي
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 فروق بين السكان الذين يعيشون في المدن أن هناكومن الجدير بالذكر . ٧ فى الشرق االوسطاالتصاالت
لقيام ا من خالل الفجوة لكن الحكومات المحلية تعمل على تضييق هذه ،الذين يعيشون في المناطق الريفيةو

هو ما  البرامج التدريبية والتعليمية المتنوعة ه وخير مثال على هذ،يب وتطوير في المناطق الريفيةببرامج تدر
ومثال آخر هو إنشاء حرم . مارةإلبعض مناطق ا في ٢٠٠٩ و٢٠٠٨قامت به إمارة الشارقة في عامي 

  .جامعي تابع لجامعة الشارقة في بعض المناطق الريفية
 

لى ان دخلت شركة إالتصاالت السلكية والالسلكية ل األساسيةلبنية ا تحتكر" اتصاالت"كانت شركة 
شركة تابعة لها  "اتصاالت" أنشأت ،٢٠٠٠وفي عام . ٢٠٠٦عام  في سوق األتصاالت  كمنافس جديد"دو"

 وبسبب قدرة ،وعالوة على ذلك. "اإلمارات لإلنترنت والوسائط المتعددة"عليها يطلق لتزويد خدمات االنترنت 
العديد من مزودي خدمات اإلنترنت في المنطقة بشراء خدمات يقوم  الباهرة لإلمارات األساسيةالبنية 

  ."اتصاالت"االتصاالت السلكية والالسلكية من شبكة 
 

 بشبكةكامل باطة و العاصمة األولى في العالم المرب، عاصمة دولة اإلمارات،أبو ظبيستصبح 
من المقرر و ،زلاحتى المنوالتي ستصل خدماتها وئية المتطورة األلياف الضمن  شبكة وهي eLite "اتصاالت"

 حاليا "اتصاالت"كما تعمل .  ٢٠٠٩في بداية الربع الثالث من عام يتم توصيل جميع المنازل في أبوظبي أن 
  .بهذه الشبكةلربط إمارتي دبي والشارقة 

 
 ويمكن تلخيص .٢٠٠٣ لعام ٣رقم االتصاالت قانون بموجب تنظيم االتصاالت هيئة تأسست 

 ،ضمان خدمات اتصاالت سلكية والسلكية مالءمة في كافة أنحاء اإلمارات: لهيئة يما يلي لةف الرئيسياهداال
 وضمان جودة الخدمة والتزام الجهات المرخص لها ، سواء من حيث الجودة أوالتنوع،وتحسين هذه الخدمات

حل ، و من خالل التدريباإلماراتتصاالت في وتشجيع وتطوير قطاع االالممنوحة لها، بشروط التراخيص 
التأكد من و ، وتشجيع التقنيات الجديدة، وتنفيذ اآلليات التنظيميةصدار وإ،أية خالفات بين الشركات االمرخصة

البشرية الكادر نوعية  تطويرو ،أن دولة اإلمارات هي المحور اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  . البحث والتطويرفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشجيع،في البلد

 
فإنه وضمن دولة األمارات؛ لدى . ن معدل التطور في مجال الهاتف في األمارات مرتفع نسبياإ
ازداد قد  و. في المائة١٠٠ مليون خط هاتف ثابت بتقنية رقمية ١,٤  استيعاب القدرة على"اتصاالت"شركة 

 وهو ما ،٢٠٠٧ في عام  ١،٣٢٥،٠٠٠ إلى ٢٠٠٣في عام   ١،١٣٦،٠٠٠تة من عدد خطوط الهاتف الثاب
وكما تفتخر اإلمارات بأن لديها أعلى المعدالت في انتشار خطوط .  خطا لكل مائة نسمة٢٨يمثل زيادة بنسبة 

 في  في المائة١٦٦ ي ما نسبتهخط أ  ٦،٣٧٢،٠٠٠تجاوزت والتي االسكوا  في دول منطقة حمولالهاتف الم
خدمات اإلنترنت كما تتوفر . مام الشركات األخرى لالستفادة من السوقأ بدون ان تفسح مجاال ،٢٠٠٧م عا
 وط الخط،ADSL، ISDN، Frame relay، ATM  وتتمثل في الخيارات التالية ،جودة عالية في اإلماراتب

ث /جيجابت ١,٠٢٤ من احةالسعة المتوقد ازداد حجم .  أو عبر األقمار الصناعية،)leased line( ةالمستأجر
 ،٢٠٠٦في عام ث /جيجابت ١٠ إلى وصوال ٢٠٠٥في عام ث /جيجابت ٢,٦٨٠ إلى ٢٠٠٣في عام 
،  سنويا في المائة١٤ بمعدل دادتزو  في المائة١٦,٢بلغت  بنسبة انتشار أجهزة الحاسوب الشخصية امصحوب

مشترك   ٨٧٥،٠٠٠ إلى ٢٠٠٦ام  مشترك في ع ٦٦٠،٠٠٠ عدد المشتركين في خدمة  االنترنت من زيادةو
 نحو من التحولمكنت خدمات اإلنترنت قد و .٢٠٠٦ عن عام  في المائة٣٢ بزيادة قدرها ٢٠٠٧في عام 

  . اإلماراتالمعرفة في /مجتمع مبني على أساس المعلومات
                                                 

)٧( html.infra/a2962lr/carmel/edu.american.1www://http   
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 لربط ١٩٩٨في عام لياف الضوئية الخليج لأل مشروع إطالقتم ، األساسيةالبية وكجزء من 
ومن خالل هذه الشبكة فإنه يمكن . يشبكة اليف ضوئية  وقطر والكويت والبحرينالعربية المتحدة اإلمارات

كما أن كابل . لمستهلكين عن طريق الكابل الواحدل وبث التلفزيون ،توصيل الصوت والبيانات بسرعة عالية
)FLAG (شبكة في الفجيرةلهذه امركز عمليات ، وأن ربط أوروبا وجنوب آسيا عن طريق دولة اإلماراتي .

 ٤ و٣ غرب أوروبا-الشرق األوسط-دولة اإلمارات هي جنوب شرق آسيابها بط توالكابالت األخرى التي تر
)SEA-ME-WE3 and SEA-ME-WE4(٨.   
  

لبي بشكل رئيسي ي مصنع بطاقات و وه، عن نظام بطاقات ابتكار"اتصاالت" أعلنت ٢٠٠٧في عام 
المصنع تشكيلة من البطاقات المدفوعة ينتج . في المنطقة بشكل عامحاجات مشغلي اإلتصاالت المحلية و

 أنها ٢٠٠٩أبريل /نيسانفي وأعلنت الشركة . الهاتف المحمول وبطاقات ، بطاقات الذاكرة الذكية،مسبقا
أساليب مريحة للحصول على خدمة إنترنت متنقلة ومتطورة فى  ريسيمنز لتوف-سوف تتعاون مع شركة نوكيا

اإلمارات البلد األول في الشرق االوسط وافريقيا يقوم باالنتقال لهذه الخدمة خالل ستكون و ،سطالشرق االو
استخدام هذه الخدمة للعمالء التمتع بالخدمات المتطورة مثل األلعاب  سيتيح .٢٠٠٩الربع الثاني من عام 

طي جميع اإلمارات بشبكة من  واسعة االنتشار والموثوقة التي تغ"اتصاالت" على شبكة Ovi maps 9والخرائط 
 . 3.5Gو ،2.5Gو 2Gطراز 

 
   لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدةاألساسيةالمشاريع في البنية /المبادرات  -باء
  

 العربية المتحدة  ستقوم اإلمارات،كمبادرة للنهوض بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة
 للشركات ةتمويلية موجهونولوجيا المعلومات واالتصاالت لتقديم خدمات استشارية  صندوق لدعم تكإنشاءب

 والمنظمات وحاضنات األعمال التجارية واألفراد لتمكينهم من تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 العالقة  الصندوق روح المبادرة ويعززشجعوي.  عن طريق األبحاث والتعليم وروح المبادرةفي اإلمارات

 اإلمارات في عملية البحوث ييحسن في نهاية المطاف مشاركة مواطنوبين الصناعة والمؤسسات األكاديمية 
 الماضي أبريل/نيسانوفي . العلمية والتكنولوجية بغية تعزيز االعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا

 قدمةشبكة اإلمارات المت إلنشاء جيا والبحثاتفاقا مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولو صندوقال وقع ،)٢٠٠٩(
شبكة متطورة لربط وهي . ة الشبكةدارال للجامعةصندوق التمويل السيقدم  وجبها للبحث والتعليم والتي بم

 ، حالياةالمؤسسات العلمية بالمؤسسات البحثية بسرعات تفوق بعدة مرات سرعة اإلنترنت التجاري المتوفر
كما . عمالقةالحواسيب الو قواعد البيانات إلىبحوث من خالل توفير الوصول تسهل التعاون في مجال الو

.  المحتويات الغنية بالوسائط المتعددة ومؤتمرات الفيديو عالية الجودةمن حاللتستخدم ألغراض التدريس 
 .  موقعا في جامعات عامة وكليات ومدارس بهذه الشبكة المتقدمة٢٨يتم ربط وف سو
  

 مليون دوالر يتم العمل بها ٥٠رأسمال مكون من عن تكنولوجيا هو عبارة صندوق انجازات لل
سالمية يستهدف شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحت إلبحسب بمبادئ الشريعة ا

إلسالمية لتنمية القطاع تم استحداث هذا المشروع من قبل المؤسسة ا".  المنطقةىالومن المنطقة "شعار 
 شركة السعودية لالقتصاد والتنميةالوباالشتراك مع بنك دبي اإلسالمي بيت التمويل الخليجي  ولخاصا

  .والمؤسسة اإليرانية لالستثمارات األجنبية

                                                 
)٨( com.4seamewe.www://http  

)٩( Ovi Maps is the new name for the application previously known as Nokia Maps. The new version adds a number of 
new features including weather information, premium POIs and, in selected countries, safety camera information  
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  )ICT Connectivity(ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -جيم
  

صعيد ترابطية تكنولوجيا المعلومات  دولة اإلمارات العربية المتحدة دولة رائدة إقليميا على تبرتع
 فالمدارس والجامعات تدير امتحاناتها عبر ،١٠ فتقريبا كل المدارس خاصة أو عامة تم شبكها،واالتصاالت
 وربما يكون المجال الذي يمكن لدولة اإلمارات .طلبات الكليات ودفع الرسوم يتم عبر اإلنترنتو ،اإلنترنت

 وإن اضافتها ستقدم ، ومن المؤسف أن هذه المراكز مفقودة،إلجتماعيةان تتحسن فيه هو تنمية المراكز ا
 فإن خدمة الحوسبة واإلنترنت الالسلكي ، ذلكإلى واضافة .خدمة كبيرة خاصة لفئات معينة من السكان

 بدأ المسافرين بحجز سيارات األجرة عن طريق خدمة الرسائل ٢٠٠٧ مايو/أيار ففي ،متوفرة في كل مكان
يتمثل في مبادرة هيئة الطرق والمواصالت فإنه  أما التطور اآلخر ل،ستخدام هواتفهم المحمولةالقصيرة با

 وهي خدمة مضافة جديدة تتيح ألصحاب السيارات أن يدفعوا ثمن مواقفهم بمجرد إرسال مواقف السيارات
 آالت إلىلمشي  مما يقلل الحاجة إلى ا،المحمولةرسالة قصيرة ذات نمط محدد مسبقا مستخدمين هواتفهم 

كما تقوم هذه الخدمة بلفت نظر أصحاب السيارات بقرب انتهاء مدة استئجار . الدفع والبحث عن القطع النقدية
 إلىالموقف وإذا لزم األمر يمكنهم تمديد فترة الوقوف من المكتب أو المنزل بدون االضطرار للذهاب 

  .السيارة
  

   لإلنترنتاألساسيةالبنية   -دال
  

 ،٢٠٠٦ ففي عام ، بالنسبة للحكومة الفيدراليةدائمةمار في شبكة االتصاالت هي أولوية ن األستثإ
إنترنت  إن مقسم.  بليون دوالر٢,٥ في مشاريع ذات صلة بتكنولوجيا المعلوماتبلغت قيمة االستثمار 

ت فى الشرق االوسط لمزودي خدما نقطة عبور ترانزيت  أولهو ،"اتصاالت"شركة ل التابع اإلمارات
أوروبا والشرق األقصى بتربطه التي  بالعالم عبر االلياف الضوئية وهو متصل. اإلنترنت في المنطقة

مواقع خادمة له في أنشأ وقد . )FLAG (كابل و،SEA-ME-WE-3، SEA-ME-WE-4والواليات المتحدة عبر 
.  وألمانيا، سنغافورة، امستردام، لندن، نيويورك، دبي، ابوظبي كل منمواقع استراتيجية عبر العالم في

  .  خطط إلنشاء المزيد في آسيا وأمريكاهناكو
  

هذا االرتفاع في حجم  إن  .STM-1 ة وصل١٢٩ منث /جيجابت ٢٠,٠الحالية هي سعتة الفقاريةأن 
 تم القيام به ،األساسية استثمارات ضخمة في البنية والذي استدعيمعدات المستمر في ال حديثالنطاق والت

وهذا التوسع . اإلماراتهلكين في سودة خدمات ال مثيل لها وأنترنت ذات طراز عالمي للمتبرؤية تضمن ج
وضمان تحويل  على تقليل إنقطاع اإلنترنتعمل  بمحاور أنترنت عالمية سيعددةالمتروابط في السعة وال

  . وصالت أخرى عند حدوث أي خلل في أي وصلةإلى الحركة
  

. نتشار المحتويات العربية على اإلنترنتالأمر أساسي هو عربية أن نظام أسماء النطاقات باللغة ال
 المتعلقة بعلم القضاياومع القناعة بأن دعم اللغة العربية في أسماء النطاقات يتطلب أبحاثا تتناول عددا من 

دولية شارك في مبادرة مبادرة أسماء النطاقات الت فإن اإلمارات ،اللغة العربية وهيكلة شجرة أسماء النطاقات
 شبكة معلوماتل ماراتإلا فإن مركز .وخاصة تلك التي تتعامل مع اختبار أسماء النطاقات باللغة العربية

بدأ بالعمل مع نظرائه في المنطقة ) ae. ( الهيئة التي تعنى بتسجيل اسماء المواقع  تحت نطاقو وهاالنترنت
عربية تتيح لمستخدمي اإلنترنت العرب من  أسماء النطاقات باللغة التطويرعلى ) السعودية وقطر وُعمان(

                                                 
)١٠( php.uae_sector_ICT/ae.gov.tra.www://http  
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 هذه إلىومن البلدان العربية التي انضمت . للمواقع االلكترونيةاللغة العربية للوصول ب هذه األسماء طباعة
  . في المستقبلخرىويتوقع أن تنضم بلدان أ ،) واألردن، سورية، مصر،تونس(المبادرة 

  
هيئة تنظيم  تقدمت بهخدمات بتمرير اقتراح  قام المجلس الوزاري لل،٢٠٠٩ مارس/آذارفي 

من هذا االقتراح هو جزء .  لشبكة االنترنتاإلماراتدولة في نطاق " ماراتإ"الستخدام التصاالت ا
وهو يتناغم مع النهج .  لرسم الخطة الوطنية لتشغيل وإدارة شبكة اإلنترنت باللغة العربيةالهيئةاستراتيجية 

إلنشاء نطاقات مكافئة بلغات ) ICANN(ء واألرقام على شبكة االنترنت  األسماخصيصتلمؤسسة الجديد 
  .١١أخرى غير االنكليزية

  
 اناإلمارات باللغة العربية سيساهمونطاق . ae باللغة االنكليزية العربية المتحدة اإلماراتإن نطاق 

  .١٢تعزيز الهوية اإلماراتيةوتطوير و العربية  المتصفحين للمواقعفي زيادة عدد
  

  النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  -الثاًث
  

  المعلومات المتاحة للعموم  -ألف
 

 ،فوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاللالناس لدى وعي الرفع ب بشدة العربية المتحدة اإلماراتتلتزم 
  .في أغلب االحيانبشكل فوري  المعلومات والمعرفة إلىوسيلة للوصول ومنح الجميع 

 
المنطقة في هي األبرز بعض دول مجلس التعاون الخليجي   أن١٣معلوماتال مجتمعمؤشر  أظهر

  . في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي العالمدولة  ٥٠ضمن أعلى وكانت  ،العربية
 

  النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  -باء
 

 يمكن مقارنةو ،المعرفة/المعلومات مجتمع مبني على أساس إلىتحويل المجتمع باإلمارات تلتزم 
 الحكومة االتحادية تعملو.  أوروبا الغربيةفيلبلدان المتقدمة ا انتشار الحاسوب واإلنترنت مع تلك معدالت
  .نشر الوعي من خالل دعم وسائل االعالم الوطنية والمؤتمراتونشر المعرفة ب زيادة األنشطة المرتبطة على

  
 هي مبادرة ،٢٠٠٩ فبراير/شباطأطلقها المجلس الوطني لالعالم في  التي ،١٤المكتبة اإللكترونية

في   وقسم المكتبات العامة دبي اإللكترونيةتعاون بين حكومة  عبرادماتهخقدم تالحكومة من قبل  ةمودعم
واجهة موحدة يستطيع من خاللها المستخدم ك عملوت)  ٩حاليا (مارة دبي إجمع بين كل مكتبات تو. بلدية دبي

 والدفاع المدني ،دبيشرطة  و،بلدية دبيفي المتوفرة  قواعد البيانات فيعن منشورات ووثائق بحث ان ي
 حكومة في الصحة والخدمات الطبية دائرة قامت ،٢٠٠٩بريل أ/نيسانأنه في ومن الجدير بالذكر . وغيرها

                                                 
)١١(  ae.tra.www://http, 2009, th11March , UAE Telecommunications Regulatory Authority  

)١٢(  Ministerial Council passes UAE domain in Arabic posted on www.tra.ae on March 2nd, 2009  

)١٣( ISI, 2008; World Times and IDC  

)١٤( , 2009, th17February , Library service-National Media Council launches online EThe UAE 
htm.34313/service_Library-E_online_launches_Council_Media_National/docs/com.uaeinteract.www://http  
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ها في متناول تية وجعلالمنشورات الطبالوثائق وإلكترونية تحتوي على ثروة من بإطالق مكتبة طبية  ،دبي
  .موظفيها وزبائنها

  
 على اإلنترنت يحتوي على اموقعمارات الوطني لالعالم اإل أطلق مجلس ،٢٠٠٩ فبراير/شباطوفي 

وكان الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو . وموضوعات أخرى ذات صلة اإلماراتكتب عن دولة لموارد 
على الصعيدين الوطني للقراء مجانا اإلمارات متاحة  عن دولة  الحديثةجعل حجم أكبر من المعلومات

يستطيع مستخدمي اإلنترنت في الوقت الحاضر  .لكتب اإللكترونيةا أحدث تكنولوجيا ةتخدممس، والدولي
عن صغر م مرشدوليزية والفرنسية جباللغتين االن ٢٠٠٩لعام دولة اإلمارات ل الكتاب السنوي الوصول إلى

 وقد . لالماراتلتاريخ الطبيعي وا،اإلمارات رئيسي عن الحياة البرية في وكتاب ،حةفي لماإلمارات و ،دولةلا
 رقميةإسطوانة فيديو  ب هذه المنشوراتدعمبالمجلس يقوم كما . اللغة العربيةبعن هذه الكتب  نسخ توفيرتم 

نامج القارئ  برادخالفإن  ،PDF ملفات  هيئةلىللتنزيل عسابقة الكتب تتوفر الفي الوقت الذي  .مرفقة
 الكثير من الكتب انشاء وفتح الباب أمام امكانية وظائف المكتبة في ةريقفزة كبشكل المحسن اإللكتروني 
  .١٥ الموقع علىاإللكترونية

 
مزيد من العمل لتوفير فرص  الإلىال تزال هناك حاجة  ،ا المجالفي هذالتقدم وبغض النظر عن 

 .سكانغالبية الل التكنولوجيا  هذهالحصول على
 

  مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  -جيم
 

 يجب القيام  لكن،والمكتبات العامة  اإلنترنت متوفر في المدارس والجامعاتخدمة المجاني إلى النفاذ
هيئة تنظيم  هاتتخذابعض المبادرات التي .  عال في هذا المجال انتشارتحقيق مستوىبالكثر من أجل 

 هذا. ٢٠٠٥ي أنشئ عام ذواعد الال تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل صندوقاالتصاالت 
 تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات ه أهدافومن ،الصندوق هو األول من نوعه فى الشرق االوسط

 وتحسين التعليم والتدريب في مجال تكنولوجيا قدراتال يناء البحث والتطوير ووتعزيزواالتصاالت 
  المرتبطةالفعالياتتنظم وومن جهة أخرى فإن هذه المبادرة سوف ترعى . تصاالتالمعلومات واال

  .االتصاالت والمعلوماتتكنولوجيا ب
  

  استعمال نماذج برمجيات مختلفة  -دال
 

في ة  خاصة من قبل المؤسسات التجارية الخاص،مختلفةال العديد من نماذج البرمجيات يجري استخدام
 ، المصادر المفتوحة والتطبيقاتعدد من أنظمة التشغيل التي تعتمد علىجريب  تاؤخرموقد تم  .اإلمارات

جامعة اإلمارات العربية المتحدة وميركية في دبي خاصة في عدد من المؤسسات التعليمية مثل الجامعة األ
  .عدد من المؤسسات في قرية المعرفةو
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  تفي تكنولوجيا المعلومات واالتصاال بناء القدرات  -رابعاً
 

  التعليم األساسي  -ألف
 

 ، سنة٢٥ تقل أعمارهم عن العربية المتحدة  من السكان في دولة اإلمارات في المائة٥٥أكثر من 
 اال ان هناك ،وجد برامج فيدرالية لمكافحة األميةت ال بالرغم من أنه.  في المائة٧٨ ـ نسبة التعليم بقدروت

 لمعلومات ااستخدام تكنولوجي في خالقةرة الشارقة كانت إماف. ةبرامج محلية كثيرة على مستوى االمار
  .االتصاالت ولمكافحة األمية في المناطق النائيةو
  

 ،٢٠٠٨ عام أكتوبر/تشرين األول ومنذ. وافر التعليم تتسم بأنها بلد  اإلماراتن فإ ،وبشكل عام
وهي   في المائة٩٠م ينسبة تعل العربية المتحدة  حققت دولة اإلمارات٢٤ و١٥وبالنسبة للفئة العمرية بين 
 اإلماراتسجلت  بين الجنسين وفي ما يخص المساواة.  في المائة٨٧,٦بلغ الذي أعلى من المتوسط العالمي 

  .فما فوقسنة  ١٥لعمر  ١,٠٧
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  -باء
  

كما و ،ومات واالتصاالت في التعليم والتدريب تكنولوجيا المعلدمجإزاء جادة إن حكومة اإلمارات 
الوقت في .  في التعليمتدمج تكنولوجيات المعلومات واالتصاال لبرنامج شامليتم تطوير وتنفيذ ذكر سابقا، 

   اعتمدت برامج تدريب اإلماراتكثير من ال فان ،استراتيجية على المستوى االتحاديلم يتم وضع الذي 
  . اهة بخاص

  

 ٢٠٠٩ مارس/اتفاق تعاون في آذارلتربية والتعليم مع شركة مايكروسوفت الخليج وقعت وزارة ا
 مناهج دراسيةتطوير ومدارس لتوفير التدريب في هذا االتفاق على  نصي و،" شركاء في التعليم"تحت عنوان 

   .صاالترفع مستوى اإللمام بتكنولوجيا المعلومات واالتمن  تمكين المدارسووالحصول على أحدث التقنيات 
  

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طوير وزارة التربية والتعليم بتوحكومة اإلمارات تلتزم 
 هذه معد تكليفتم  ،٢٠٠٦وفي عام . المهنيالتعليم االبتدائي والثانوي والجامعي والتعليم كافة مراحل في 

لتضمين تكنولوجيا المعلومات خطة عمل  وضعها هدفلجنة ليرأس  ، وزير التربية والتعليممن قبلالوثيقة 
 علىجار العمل  و،تسليم الوثيقة بعد عامينوقد تم استكمال و ،األساسيواإلتصاالت في النظام التعليمي 

  .اتنفيذه
 

 HPوقد شاركت . ن المبادرات التعليمية بدعم من القطاع الخاصالعديد م، يتم تنفيذ  ذلكإلىباإلضافة 
استخدام في هدف إلى زيادة الوعي تي ت عدد من المبادرات الإنتل فييسكو وسو Oracle وومايكروسوفت

  العليا المدارسمن ديدعالكا أن .  االجتماعي واالقتصاديالصعيدينتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على 
 وكانت مدرسة ،لطالبأجهزة الحاسوب المحمولة من قبل ا استخدام أوجبت تبنت وقدوالمعاهد والجامعات 

 أجهزة استخدام ب١٢ الصف إلى ٩بإلزام الطالب من الصف  في هذا المجال ة  في دبي رائدالمواكب
في دبي وأبو   وجامعة زايد العين اإلمارات فيجامعة أن إلىأضافة . ٢٠٠١منذ عام الحاسوب المحمولة 

  .حاسوب محمولةة  بأجهزين مزودواكونأن يجميع الطالب من طلب تالجامعة االميركية في الشارقة  وظبي
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  برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم
 

عدد من البرامج التدريبية لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات تم تطوير 
 عدد من الجامعات اداعتمتم قد  و).الشارقة ودبيو أبو ظبي فيخاصة ( ةواالتصاالت على مستوى االمار

 زايد وجامعة جامعة( رخصة الدولية لقيادة الحاسوب للمراكز تدريب واختبارلتكون والمؤسسات التعليمية 
هدف إلى تدريب ذي ي العالمي وال دبي المالي مركز مركز االمتياز في مثل جدية مبادراتوهناك . )الشارقة

  .واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات  الموظفين فيوتطوير مهارات
  

 عدد يعملحيث . جزأم إال أنه ال يزال ،ني خارج االطار التربوي التقليديالتدريب المهيتوفر أيصا 
االستعانة  بآخرونكا يقوم  ،لعاملين لديهالبرامج تدريب ر يتطوعلى  القطاعين العام والخاص  الهيئات فيمن
 ،دبي اإلعالميةقد اشترطت و.  خارجية لهذه المهمةمصادرتدريبية المتوفرة في كل مناطق الدولة كالمعاهد الب

استخدام ب على درايةوا كونيجميع الصحافيين أن على  ،٢٠٠٧بحلول نهاية عام و ه أن،على سبيل المثال
تدريب على لاجميع الجرائد في دبي كما اشترطت .  إلكترونيام وهم مطالبون بتقديم تقاريره،١٦الحواسيب

نادرة المهارات الإن التحدي الرئيسي هنا هو تحديد . ية الحاسوبالثقافةتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واال
  . مناسبةتدريبيةتطوير برامج المطلوبة وو
  

   واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثقة بناء  -خامساً
 

  استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية  -ألف
 

على زيادة الثقة في استخدام تكنولوجيا  لمواطنينا لمساعدةافضل وسيلة  ومؤسسية هآليات بناء إن 
" قاعدة قانونية " في الشرق االوسط في خلقائدةالر الدول بينوكانت اإلمارات من  .المعلومات واالتصاالت

 سفر عن تدمير أو كشفييعتبر أي عمل مقصود ، ٢٠٠٦ لعام ٢القانون رقم ف. لمعامالت االلكترونيةل ؤسست
التطفل على موقع ب يقومي شخص ، وجريمةهو شخصية أو رسمية أو إعادة نشر معلومات األسرار 

كما أن القانون ينص على أن . ين معاتثنإلابو أو الغرامة أيعاقب بالسجن سبقصد اإلساءة ي أو نظام اتموعلم
جن لمدة خمس يسسرتكاب الزنا أو الدعارة عن طريق اإلنترنت ال ذكر أو أنثى يقوم بإغراءأي شخص 
    .تغريمهيتم سنوات و

  
 بيئة إلى  أجل تشجيع التحول من العمل الورقي قد تم أجراؤها من المبادرات الخالقةهناك عدد من

موانئ دبي  ل الهندسة المدنية الالورقيةدائرة  مبادرة، هذه المبادرات علىمثلةاأل ومن ،"غير ورقية"إلكترونية 
.  هائال المعامالتقاورحجم أ أصبح دمانعمبادرة ال  هذه وقد انطلقت،حرة النطقةالجمارك والممؤسسة و
تمتة جوهر العمليات القيام بأ هي هذه المبادرة في  الهندسة المدنيةدائرةها  اتخذت التيخطواتال ىأولو

  :ا يليمب الهندسة المدنية دائرةقامت  ، هذه المبادرةلتنفيذو.  مما سيقلل االعتماد على األوراق،التجارية
  

 والذي يتولى القيام بالتعامل مع جميع الوثائق وإدارة سير العمل المرافق ،التصريح اإللكتروني 
ثائق و الروسومات بشكل ملفات وحيث يتم استالم كل ال. طلبات الحصول على تصاريح بناءل

البريد يين والعمالء عن طريق اإلنترنت و واإلستشارالدائرة وتتم جميع المعامالت بين ،رقمية
 ؛اإللكتروني

                                                 
)١٦(  Private discussion of the author with media representatives  
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 وهو نظام مبني على المساعد الشخصي الرقمي،الموقع اإللكتروني ) PDA ( ونظام المعلومات
ن على مواقع اإلنشاءات حيث يتلقون جميع المعلومات المتعلقة و يستعمله المفتش،الجغرافي

 ؛محمولة بدون الحاجة لحمل األوراقبالمشروع والخرائط على أجهزتهم ال

 الحواسيب ألي موظف إلى والتي تقدم ثروة من المعلومات الجغرافية ،إللكترونيةالخرائط ا 
 ؛ طريق موقع انترنت سهل اإلستعمالمخول عن

 مقدمي  معمفاوضات فعالة جراء من االمسؤولين مكن ي وهي منتج جديد ،المزايدة اإللكترونية
 الورقية تساهم في تخفيض  تقليل المعامالتإلى والتي باإلضافة ،مشاريع بناء ضخمةالعروض ل

 . قيمة المشروع

  
  :بعض الفوائد المباشرة لهذه المبادرة  

  
 اإليجار؛تكلفة  ومساحات التخزين مما يساعد على تقليل ،التقليل من مساحة المكاتب 

 مات المكاتب؛تقليل نفقات مستلز 

 ؛ دقائق قليلةإلى أيام ٤ أو ٣اصدار تصاريح البناء من وقت  صتقلي 

 إلى يوم ٢١ من جمع المالحظات ووقت ، ساعات٤ إلى أيام ٤ توثيق المشروع من  وقتصتقلي 
  . أيام٧

  
 فاز رئيس دائرة الهندسة ، وكمؤشر على الدعم والتأييد الساحق،العامةقبول تلقي هذه التغيرات 

  .المدنية بجائزة مجموعة دبي للجودة لسيدات أعمال دبي عن فئة اإلبداع
  

  اإللكترونية والشبكاتأمن المعامالت   -باء
 

فريق " ةجديدمجموعة اإلمارات إلتصاالت في اكلفت هيئة تنظيم  ،٢٠٠٧ أبريل/نيسانوفي 
 وذلك في ضوء تزايد المشاكل ،محاربة الجريمة اإللكترونية في البلدب ١٧" اآلليلطوارئ الحاسبإلستجابة ا

  . هو الوقاية من الجريمة عبر اإلنترنتقهذا الفريومن أهم أهداف . في المنطقةاإلنترنت م ائالمحيطة بجر
 

 وفي ،أمن تكنولوجيا المعلومات في اإلمارات ب الوعينشر للغاية في ا نشط الفريقوقد كان
حملته الوطنية لزيادة الوعي باألمن بفضاء اإلنترنت من  الجزء التالي  الفريق أطلق،٢٠٠٨ عام مارس/آذار

الجديد على رفع مستوى الوعي بالتهديدات اإللكترونية للشركات ويركز البرنامج .  اثني عشر شهراعلى مدى
حماية :  تعليمية تركز علىوحداتهذه الحملة الجديدة تتكون من ثالث . اإلماراتالتجارية والمستهلكين في 

 وستتضمن أفضل الممارسات والنصائح ،حماية الرسائل الفورية وتصفح شبكة اإلنترنتو ،البريد االلكتروني
   .دمينللمستخ

  
يقوم بموجبها التصاالت مذكرة تفاهم  اتنظيموهيئة  أبو ظبي  وقعت شرطة،٢٠٠٩ مارس/آذاروفي 

تكنولوجيا بنية لخدمات خاصة لتعزيز الموقف األمني بتقديم   اآلليلطوارئ الحاسبفريق اإلستجابة 

                                                 
)١٧( ae.tra.www://http ,2009, th11March , UAE Telecommunications Regulatory Authority  
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المراقبة  والنصحوة والتوعيعليم  وذلك بتقديم االستشارات والت،شرطة أبو ظبيل األساسيةالمعلومات 
   .لحوادث والبحث والتحليلل واإلستجابة

  
  حماية الخصوصية والبيانات  -جيم

 
وهذا هو المجال الذي يتعين معالجته على . يةالثقافة اإلماراتغريبا على خصوصية زال مبدأ ال ما

 زيادة النشاط التجاري إلىتؤدي التي رقمية واألدوات الوسائل الالمستوى الفيدرالي من أجل زيادة الثقة في 
  هيئة تنظيمإن"تنص على  ٠٣/٢٠٠٣ من القانون رقم ١٤ومن الجدير بالذكر أن المادة . عبر اإلنترنت

واألوامر والقرارات واإلجراءات في مجال استخدام اللوائح التنظيمية  سلطة اصدار اهديالتصاالت لا
  ."المعلومات الخاصة بالمستهلكين

  
تلبية المقاييس إلمارات نحو تتجه با وهي دبي تم اتخاذهاعلى مستوى إمارة مةمتقدالمبادرات بعض ال

حماية ل مركز دبي المالي العالمي قانون ، المبدراتههذ ومثاال على ،العالمية من حيث الخصوصية واألمن
  .٢٠٠٨١٨ي صدر عام ذالبيانات ال

  
  مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال

  
على  القمار والمخدرات  ومواقعاإلباحيةبحظر المواقع السياسية ودينية الثقافية وال لب الجهاتتطا
 هو دليل على الجهد المتواصل للحكومة اإلماراتاآلليات المؤسسية في و تطوير البيئة التنظيمية إن. اإلنترنت

  اآلليلطوارئ الحاسب اإلستجابة فريقو. االتحادية لمواجهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 تسهيل اكتشاف ومنع الحوادث االمنية ، ومن مهامهاإلماراتفي  لفضاء اإلنترنت  األمن مركز تنسيقهو

 ضد مجموعة كبيرة من األساسيةبنية الالمحافظة على  وعبر اإلنترنت لحوادث اإلختراق األمني واالستجابة
 قانون  تحسين)١:يلي بما  الفريققومي وس.ونية إمارتية آمنة وسليمةالمخاطر التكنولوجية وبناء ثقافة إلكتر

دولة في أمن المعلومات برفع مستوى الوعي  )٢ ،جديدة  قوانيناصدار على ةساعدالم ولكترونياألمن اال
 لإلبالغ ةقوثمو توفير نقطة اتصال مركزية )٤ ، بناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات)٣ ،اإلمارات
نقاط التهديدات وبنشر المعلومات المتعلقة انشاء مركز وطني ل) ٥ ، اإللكترونية في الدولةحوادث األمنيةعن ال

  . اإللكترونيةالحوادثالضعف و
 

  التمكينية البيئة  -سادساً
 

  البيئة القانونية والتنظيمية   -ألف
  

شركة وحيدة تسيطر  قبل  منبصورة فعالةمحتكر سوق االتصاالت اإلماراتي كان  ،٢٠٠٦حتى عام 
جميع تخدم  و،االتصاالت في البلدوالمعلومات  التي كانت تدير كافة شبكات ،"اتصاالت" دولة عليها ال

. كيان تنظيمي لالتصاالت السلكية والالسلكية بالعمل كالواقعوبحكم مت قا و،تصاالت اإلاتمستخدمي خدم
 ،٢٠٠٥نهاية العام في حرير قطاع االتصاالت تبملتزمة تجاه منظمة التجارة العالمية بما ان الدولة و

 هيئة تنظيم"ة  مستقلة جديديميةظتن  هيئة إلى إنشاءت أد٢٠٠٤والقوانين الجديدة التي اعتمدت عام 
وبالرغم من مساندة  ،٢٠٠٥ عام في" دو "ةما لالتصاالت الع وطني ثانمشغل ترخيصتم و. "التصاالتا

                                                 
)١٨( ae.DIFC.www://http; DIFC Data Protection Law  
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وحتى منتصف . ٢٠٠٦من عام ثاني النصف البداية  من بدء التشغيل حتى  أنها لم تتمكناال ، لهاعامالقطاع ال
  .خطط لتحرير أجزاء أخرى من السوق أي  ال توجد،٢٠٠٩عام 

  
 بشأن المعامالت اإللكترونية ٢٠٠٦ لسنة ١القانون رقم ر اصدتم أ ،٢٠٠٦ يونيو/حزيرانبداية في 

ساس تضع األ القوانين الجديدة هذه). ة اإللكترونيمائالجرقانون  (٢٠٠٦ لسنة ٢التجارة وقانون رقم قانون و
القوانين وتعكس . نيات الجديدةق والت، اإلنترنت ومكافحة سوء استعمال فضاء، التجارة اإللكترونيةعيشرلت

والتأكد بأن  ،الستثمارات المتعلقة باإلنترنتلاالتحادية التزام الحكومة اإلماراتية لتوفير الحماية القانونية 
هناك  ،)٢٠٠٩ مايو/أيار(وقت كتابة هذا التقرير وحتى . القتصاد الرقمياوتحديات يتماشى قانوني ال مانظال

تمت تسويتها خارج  و، أمام المحاكم بموجب هذه القوانينهامثول تم )ينت أو اثنةواحد(حاالت قليلة جدا 
 ،اإلمارات في محاكممختلف الو لشركاتاو للمجتمعهم م الفإنه من ،فعالة هذه القوانينتكون لكي و. المحاكم

  .هذه القوانين فعالةتكون  وعندها فقط ها،نعكاساتا لجميع  ن واعيوا أن يكون، القضاة والمحامينا من فيهابم
  

ليشمل ة لياحالقوانين الوسعت وفي الوقت نفسه القوانين االتحادية عددا من المعايير الدولية أدخلت 
أنه من المهم ف ، انتحال الشخصية وخاصة، الفضاء اإللكترونير جرائمومع ارتفاع خط. اإللكترونيالنطاق 

يوفر و. الشركات في حال وقوع أي حادث االيه تلجأ ي من الممكن أنتالبالقوانين رفع مستوى الوعي 
التجارة  تعالج بعض الجوانب المتعلقة ب لم لكنها،التنظيمي اإلطارلبناء منصة سليمة التشريع الجديد 

حماية البيانات وأسماء و السلطة القضائيةاختصاص  وخصوصيةمثل اللمعامالت اإللكترونية وا ،يةاإللكترون
لسد الثغرات في أكثر للفضاء اإللكتروني صدار قوانين إ إلىتحتاج حكومة اإلمارات  .لحشمةالنطاقات وا

 .قتصاد الرقميتطور االاحتياجات  على مواجهة قادراًالنظام القانوني التشريع الحالي بحيث يكون 
  

التكنولوجيا والتجارة االلكترونية وشبكة تستطيع الشركات القائمة على أعمال بيئة القانون خلق كما 
 بها عن الشركات المنافسة تتميزتنافسية بخارج نطاق دولة اإلمارات أن تعمل عالميا اإلعالم إنترنت و

  .المحلية واإلقليمية
  

  إدارة أسماء النطاقات  -باء
 

 متماثلينخادمين  "اتصاالت"ستضيف ت فمثال ، أسماء النطاقات إدارة في رئيسياً دوراً"اتصاالت" تلعب
شبكة استمرار عمل من أجل تعزيز خطوة اله هذب "اتصاالت" قامت  .في دبي وأبو ظبي F وKلجذور ألسماء ا
 أساسيات على ئيةالعدات  لصد الهجماماثلةالخوادم المتتوفير المزيد من نقاط ات االنترنت من خالل خادم

  .شبكة االنترنت
  

مستقلة  إدارة إيجادوبدولة اإلمارات  اسماء النطاقات  اعادة هيكلة صناعةالتصاالتا هيئة تنظيمتقود 
االستقرار ومن اآلوصول الضمان في هذا المجال ل الممارسات العالمية فضل أإلى واإلنتقال )ae.(لنطاق 

ه الصناعة هذ بإنشاء اطار جديد لاالدارةتقوم وف سو ).ae.( نطاق مسجلة تحتسماء النطاقات الألوالموثوقية 
كما سوف تقوم بإجراء  ، وفتح باب المنافسة بين مسجلين مختلفين،إعادة تعريف األدوار لكل الجهات المعنيةو

قافية لتعزيز اإلنفتاح وسهولة الوصول مع اإلحتفاظ بهوية ث) ae.( نطاق مجاالت تغطيةرات يلتغيابعض 
 .إماراتية قوية
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أسماء  لمشروع  المؤسسين أحدمنهو  مركز إدارة معلومات شبكة االنترنت فإن ، ذلكإلىضافة باالو
شارك جنبا إلى جنب مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول يكما . ٢٠٠٤النطاقات العربية الذي بدأ عام 

الجذور في  خوادم ألسماء ويتألف النظام من. ات اللغة العربية في أسماء النطاق حروفالعربية في اختبار
مواقع ال تمكين المجتمع العربي من الوصول إلى إلىالمشروع ف هذا ديهو. تجريبيةدبي والرياض بصفة 

 لتحديث خوادم  في خطوةICANNه على  عرض تموقد. أي اللغة العربيةاألم  تهملغباستخدام االلكترونية 
  . عالمياهذه المواقع لوصول اللتمكين روجذاسماء ال

 
  توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم

  
 ة مبادرة عربية رائديوه. معايير اإلنترنت خطوة في االتجاه الصحيحل يةالعربمنظمة المبادرة تعتبر 

لمواقع  لتطوير األنشطة على اإلنترنت من خالل وضع مجموعة من معايير الجودةأطلقت بهدف تسريع 
وتستمد هذه  . موقععالنات على الواإل الموقعمحتوى وموقع أمن الو تصميم المواقع والتي تشمل اإللكترونية
توفير ب eHosting DataFortتقوم وف وس نترنتلإل  دبيمع مدينةستراتيجية اال تهاشراكقوتها من المبادرة 

  .لمراحل بناء هذه المعاييرالفنية ات والحلول الخبر
 

  التدابير الداعمة  -دال
 

لتوجه نحو مجتمع مبني على على ا إلماراتامؤسسية لمساعدة الليات اآل  العديد منيجري إنشاء
في محور اإلبداع الدولة األكثر ترجيحا لتصبح على أنها  دولة اإلماراتوقد تم تصنيف  .المعرفةأساس 

  .المنطقة وفقا لمؤشر اإلبتكار العربي
  

تحالف  وهيئة تنظيم االتصاالت بين اتفاقتوقيع  ، تمية اإلمارات الحكومةكداللة على دعم وتشجيعو
ومن الجدير . ١٩)٢٠٠٩( لعام مايو/أيارفى الشراكة الدولية متعددة األطراف ضد التهديدات اإللكترونية 

التحاد لجدول أعمال أمن الفضاء اإللكتروني العالمي عن الرئيسي مسؤول التحالف هو هذا البالذكر أن 
ل مجموعة أمن دولية للفضاء يتشكاتفقت على  بلدا ٢٦عبارة عن تحالف يضم وهو  ،إلتصاالتلدولي لا

  .٢٠٠٨ عام مايو/أياروقد تأسس في كوااللمبور  ،اإللكتروني
  

  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً
 

  الحكومة اإللكترونية  -ألف
 

 ،عربية المتحدة تقدما مهما في تقديم خدماتها إلكترونيا الاإلمارات حققت ٢٠٠٩ و٢٠٠٤بين عامي 
توافر الموارد  لقادة اإلمارات وخلف هذا التطور العزم السياسييقف . واألفراد ة التجاريألصحاب األعمال

  .ذات الصلة
 

تقدم  . فإن إمارة دبي كانت من السباقين لتقديم حلول الحكومة اإللكترونية،ومن بين جميع اإلمارات
 دبي موبايلو ،)dubai.ae ( الموقع الرسمي لحكومة دبيمثلالمتكاملة من الخدمات مجموعة مارة اال

                                                 
)١٩( , 2009, th25May , Khaleej Times, TRA in Partnership with IMPACT Alliance

business=section&xml.980May_business/May/2009/business/data=/xfile?asp.inside/biz/com.khaleejtimes.www://http  
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)mDubai(، تعليم اإللكترونيوال) eLearn(، اسأل دبيو) Ask Dubai(، الدفع إلكترونياو) ePay(، الخدمات و
هذه تصل و. )eLibrary (لكترونية والمكتبة اإل،)eHost (اإلستضافة اإللكترونيةو ،)e4all (اإللكترونية للجميع

 ،أصحاب األعمال بمن فيهم المواطنين والمقيمين والزوار ،الخدمات إلى شريحة واسعة من سكان دبي
 ٢٠لحكومة دبيالموقع اإللكتروني  يوفرو.  المجتمع المحلياإللكترونية في في القضاء على األمية ةساهمم

 كما أنها تقدم نشرات ،مديريات مختلف الة منقدمالمترونية لكاإلحكومة  خدمات اللوصول إلىا لواحدمدخال 
باستخدام  محمولهاتف العامة عبر اللل خدمات mDubaiتقدم خدمة . همةوالمعلومات الماألخبار واألحداث 

  .الستفسارات وخدمات ااإلشعار تتضمن ،الرسائل النصية القصيرة
  

لحكومة لبوابة ا الهيكليةبنية ال تطوير GOV3 من بو ظبي أحكومة طلبت  ،٢٠٠٦وفي عام 
الواليات و ،بريطانياو ،كندال  اإللكترونية  البواباتت تشملإلكترونية بوابات ٦استعراض  تم وقد. اإللكترونية

 تعمل ،ومنذ ذلك الحين. مدينة بريسبان وفانكوفرل ة اإللكترونيةبوابال ى إلةضافباإل ، وهونغ كونغ،المتحدة
 ا بالمئة من معامالته٣٥ أكثر من تحويل إلى ةدفاه اإللكتروني موقعها تطوير بنشاط علىحكومة أبوظبي 

تتم عبر لعامالت ممن الفقط   في المائة٩ تحويل ،٢٠٠٩في عام وتم . ٢٠١٢اإلنترنت بحلول عام لتتم عبر 
  .الخدمات اإللكترونية

  
بن راشد آل  مو الشيخ حمدان سبمبادرة منالفدرالية حكومة للمشروع الحكومة اإللكترونية تم البدء ب

منذ عام مجموعة من الخدمات االلكترونية  وزارة المالية قد طورت و.نائب حاكم دبي وزيرالمالية مكتوم
معامالتهم بسرعة  نجاز من إالمستفيدين الحد من البيروقراطية وتمكين إلى اتهذه الخدمتهدف و. ١٩٩٧
  :٢٠٠٩ل بها في عام  تم بدء العموفيما يلي بعض الخدمات التي. أكبر

  
 موقع الكل وزارة على بالمتعلقة والخدمات المعلومات يتم نشر  : المواقع اإللكترونيةتطوير

 ،٢٢اإلماراتيةحكومة نية للوبوابة إلكتربإنشاء  "اتصاالت" قامت. ٢١لحكومة اإلماراتيةاإللكتروني ل
وزارة قامت تلقائيا كلما كترونية  اإللبوابةيتم من خالله تحديث الدارة المحتوى إل انظامتستخدم و

  ها؛تحديث موقعبأو هيئة 

  البريد االلكتروني)e-mail(:  وأيضا ،وظفينتحسين االتصال بين الملالبريد االلكتروني تم إدخال 
  الورقية؛ مكاتبإلىالنتقال لتقليل المعامالت الورقية في محاولة ل

 هذا  أصبح وعليه. ع على عاتق وزارة الماليةتق قياساللمراقبة وا قضاياإن  :التطبيقات المالية
   ؛دمات المالية المقدمة من الوزارةألتمتة للخ حافزأحد أهم 

 ها وزارة تضعودفع هو طريقة  ،٢٠٠٣ اإلنترنت في عام تم تفعيله علىي ذدرهم االلكتروني الال
تزويد و ،نةزويد الحكومة بطريقة دفع آمتو ،المالية والصناعة من أجل تسهيل جمع اإليرادات

  ؛مريحةبأداة دفع  عامةال
  هدف إلى زيادة تي تالبوابتها اإللكترونية  والصناعة يةلاوزارة المأطلقت  ،٢٠٠٦وفي أوائل عام

 ؛٢٣علية خدماتهااكفاءة وف
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 لعمالئها اإلنترنت عبر  بدأت وزارة المالية والصناعة في تقديم خدمات :المعامالت اإللكترونية
 )e-procurement (مثل الشراء اإللكتروني االلكترونية الجديدة هاتمن خالل خدماعامة وال

 .)eSinaee (والصناعة اإللكترونية

  
 يوليو/تموز ١١رسميا يوم  الذي أطلق ،ةوطنيالهوية المشروع خر أساسي هو آروع مشهناك و
اإلمارات على حد هو توفير بطاقات هوية وطنية عالية التقنية للمواطنين والقاطنين في  هالهدف من. ٢٠٠٦
بطاقة  والبطاقة الصحيةو  الشخصيةإثبات الهويةحيث تقوم بعمل  ة اإلستعماالتمتعددهذه البطاقة  .سواء

   .البطاقة المصرفيةالعمل و
  

. كافة المعامالت لة واحدكمحطةممتاز إن البوابة اإللكترونية لوزارة العمل اإلماراتية هي مثال آخر 
  .لكترونياالع يقخدمة التومتلك تي لتاقع القليلة المواهذا الموقع هو أحد و
  

) -Justice e (لكترونية برنامج العدالة اإلتابع توزارة العدل اإلماراتية فإن ،٢٠٠٩أواخر العام  وحتى
تعمل على  ههذوبوابة الخدمات اإللكترونية . عامةالهدف إلى تقديم خدمات الكترونية لموظفي الوزارة و يالذي

حفظ وادارة القضايا و  إلكترونيكاتب عدلولدفع االلكتروني وااألرشيف اإللكتروني مثل تقديم خدمات 
  .ا اإللكتروني التشريعاتنشرصياغة و والبحوث القانونية واالملفات اإللكتروني

  
يناير /كانون الثاني( في دبي مؤخرا النيابة العامة  أطلقت ،الحكومة اإللكترونيةجهود وكجزء من 

 لكي يتسنى ، وكذلك والمحامين والمدعين،ةماالع كل منديدة عبر الرسائل النصية القصيرة لخدمة ج) ٢٠٠٩
  .٢٤القضايا التي تخصهملهم الحصول على تفاصيل بشأن 

 
  التجارة اإللكترونية  -باء

  
التجارية  باستثناء بارز في السوق ، بطيءشكلفي اإلمارات ب ةاإللكترونيمعامالت التجارة تنمو 

األردن ومان في سلطنة ُع  اآلنيستخدم و،" العالميةدبي"  شركةهت الذي أطلق،)Tejari.com(ية اإللكترون
من لمجتمع منفتح ومتنامي واحدة اتصال  نقطة" تجاري"يوفر . لبنان وباكستانوسوريا و الكويتوالسعودية و

نت التي تمكن المشتركين عبر اإلنترات مزادالوعمليات الشراء الفورية بإجراء سمح ويالمشترين والموردين 
  .تكلفةال توفير أكثر فيولوصول إلى أسواق جديدة من ا

  
 ويستطيع اآلن مستخدم. دبي للنقل البريهيئة مبادرة  ،التجارة اإللكترونيةلى تطبيقات مثال آخر ع

والموقع  .الهيئةالبوابة اإللكترونية التي أطلقتها بفضل ذلك  و،الحاسوبباستخدام ت تخطيط رحالتهم الحافال
أي عطي معلومات مثل الذي ي" رحلةمخطط ال" يطلق عليه اسم  يوجد فيه رابط،٢٥اإللكتروني ثنائي اللغة

  .الحافالت وتواتر ،مكان إلى آخر في دبيحافلة تركبها لإلنتقال من 
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  التعلم اإللكتروني  -جيم
  

 الحكومة طلقتهابادرات التي أ فالعديد من الم،لتعلم اإللكترونيل خاصا اهتماما دولة اإلمارات تولي
 تم إنشاء ،٢٠٠٥ يونيو/حزيرانوفي . االتحادية والحكومات المحلية تعتبر مؤشرا على أهمية هذا المجال

للتعليم اإللكتروني عبر شبكة فعالة من خالل إنشاء بيئة الجيد  التعليم يرسيهدف تبإدارة الجودة الكلية 
المدرسة "نشاء الاتفاقا مع مايكروسوفت  حكومة دبيوقعت  ٢٠٠٤ يلأبر/نيسانففي . لكترونيةاإلمعلومات ال

  من نوعها فى الشرق االوسط والثانيةمدرسة الكترونيةكون أول تأقالم ل أو كتبأو  بدون أوراق "االلكترونية
م يلتعل بين االذي يجمعللتعليم عدد كبير من الكليات والجامعات النموذج الهجين  تبنى ذلك ل ةفاأض. في العالم

  .اإلنترنتوالتعليم عن طريق داخل الصف 
  

على سبيل ف. خاصةمن قبل هيئات عامة وم اإللكتروني يالتعل من خدمات ومبادرات عددقد تم اتخاذ و
بوابة وهي  ،)LearnOnline(تعلم عبر اإلنترنت الخدمة بتشغيل  ٢٠٠٤بدءا من عام  "اتصاالت" قامت ،المثال

  .مواضيع أخرى إلى باإلضافة ،ريس اللغاتمدى الحياة من خالل تدالتعلم بخصصة تمإلكترونية 
 

 على نطاق جميع الجنسياتلبرنامجا للتعليم المستمر   للبحوث التطبيقية والتدريب التفوق دير مركزي
 أكثر والذي يخدم ،التعليم المستمر للمهتمين بالشخصي ثراءاإل وينلتطوير المهني البرنامجصمم هذا . الدولة
 في مجال الهندسة والتكنولوجيا اامجن بر٤٠ اكثر من في في كل أنحاء اإلمارات شرة أالف طالبمن ع

  .لتكنولوجيا أبو ظبي ودبيلين مجمعبتشغيل المركز قوم يكما . والتجارة
  

دولة كانت  ٢٠٠٧ أبريل/نيسانفي  نشروفي آخرتقرير للقدرة التنافسية في العالم العربي الذي 
مجاالت مختلفة من بينها على خدمات رفيعة المستوى في  هاتركيزب الدول العربية اإلمارات في طليعة

 مشاكل إلىالتقرير وفي الوقت نفسه، يشير  ، التمويل والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مرتبة متدنية ت حيث احتلالتعليم في دولة اإلمارات سيئا وكان تصنيف .  واالبتكار،لتعليم افي قضايامحتملة 
  . في مرحلة التعليم االبتدائي١٢٨ من أصل ١١٢

 
ي لتالتعليمية الجديدة وابوابتها اإللكترونية وزارة التربية والتعليم أطلقت  ،٢٠٠٨ فبراير/شباطوفي 

  .  البعضم مع بعضهواتفاعللي والطالب وأولياء األمور ين بمن فيهم المعلم،هدف إلى مساعدة جميع المعنيينت
 

  الصحة اإللكترونية  -لدا
  

 وصنفت . في مجال الرعاية الصحية خالل العقود الثالثة الماضية سريعاًاإلمارات تطوراًشهدت 
 وكجزء من .الشرق األوسطصحية في  مدن ٣أفضل  ضمن منظمة الصحة العالمية أبو ظبي ودبي

  :ق المشروعات التالية أطالتم ،وزارة الصحةاستراتيجية 
  

 ؛تفاعلياألخرى بمشروع نظام تكنولوجيا  والمراكز الطبية ربط المستشفيات 

 ؛ألطباء والمختصينمشروع التوظيف اإللكتروني ل 

 ؛لطب الوقائيالمشروع الحديث ل 

  ؛أنظمة تكنولوجيا المعلومات في مراكز الرعاية الصحية المدرسيةمشروع تطوير 

  طبيةالمعدات المشروع نظام.  
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مع  ،٢٠٠٨ عام أكتوبر/تشرين األولفى اتفقت وزارة الصحة  ، الذكرمبادرات سابقةالنفيذ وللبدء بت
 ى مستشف١٤ في الورقيةلشركة كرنر لتحسين وأتمتة العمليات لفية ألامجموعة من الحلول تنفيذ ل شركة كرنر

الجراحة واألشعة وة يالطوارئ والمختبر والصيدلإلدخال و واالجدولة: أتمتة عملياتبحيث يتم  ة،عياد ٦٠و
   .ستلزمات الطبيةمدوائر الو سجالت الطبيةوال
  

إلكترونية مركزي نظام تخزين بيانات مدينة دبي للرعاية الصحية  أدخلت  ،٢٠٠٧ عام مايو/أيارفى 
وألغراض  تءاالجودة ورصد اإلحصاالمطلوبة لمراقبة قادر على جمع وتخزين وحفظ سجالت المرضى 

  . ٢٦التخطيط
  

هو منطقة و ،دبي للتكنولوجيا الحيوية واألبحاثهو مجمع كترونية إن جوهر استراتيجية الصحة اإلل
)  في المائة١٠٠ بنسية  بالملكية األجنبيةمسموح فيهاو معفاة من الضرائب  في المائة١٠٠(تجارة حرة 

ستكمل بحلول الربع ي ومن المقرر أن ،٢٠٠٥ عام  عنهي أعلنذالو ،مكرس لصناعة التكنولوجية الحيوية
 .٢٠٠٨م الثاني من عا

  
حكومية هيئات محلية واالستراتيجية مع  دورها في الشراكات "اتصاالت" ت واصل،٢٠٠٦وفي عام 
من األمثلة على ذلك و. والخدمات اإللكترونية ،حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلطرح مبادرات 

 اإلجراءات وإنشاء شبكةهندسة إلعادة  مع الهيئة العامة للخدمات الصحية في أبوظبي "اتصاالت"شراكة 
 .في إمارة أبوظبية خمسين عيادخمس وكبيرة وما يزيد عن الخمسة مستشفيات اللربط 

  
للخدمات الصحية، في دبي  ة متكاملمحطةوزارة الصحة  أول دشنت  ،٢٠٠٧ أبريل/نيسان ١٥في و

 حطاتا بأن هذه الم علم، في غضون سنة واحدةانحاء البالدفي كافة  حطة م٣٠ أكثر منمن القرر إنشاء و
 بالكاملحوسبة  مهي و،المناطقفي  الطبية مكاتبالالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وبستكون مرتبطة 

   .ممرضين والمختبراتالطباء واألتقييم امتحانات  والمشتريات والموارد البشرية واتصيدليتتعامل مع الل
 

  العمالة اإللكترونية  -هاء
  

يركز  هابعضو ،عن طريق اإلنترنتالتوظيف الخاص خيار قطاع العام وهيئات العدد من عرض ت
 خدمة التوظيف استخدام تشجع ، مثال، دبي اإللكترونية حكومة. اإللكتروني أكثر من غيرهاعلى التوطيف 

ومن الهيئات األخرى .  أمام جميع المواطنين الجامعيين والباحثين عن العملفرصالالتي تتيح االلكتروني 
شرطة ومحاكم دبي والدفاع المدني في دبي و المنطقة الحرة لمطار دبيتقدم مثل هذه الخدمات سلطة التي 
 اإلدارةو دائرة الجنسية واإلقامةودائرة الرقابة المالية ومنتدى رواد األعمال و في دبي ة العامالنيابةاودبي 

  ."اتصاالت"المالية و
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    المحلي وىوالمحت واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً
 

  واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات استخدام تكنولوجيا  -ألف
 

تشجيع التنوع لجعلت اإلمارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واحدة من أهم أولوياتها كأساس 
في عام ف. لرقميمحتوى العربي افي مجال المبادرات التم اتخاذ عدد من . الثقافي وزيادة المحتوى المحلي

. مجانية شاملةمكتبة رقمية عربية  أول يهو) Alwaraq.com ( مبادرةأبو ظبي الثقافيةمؤسسة أطلقت  ،٢٠٠٠
 مضافا إليها بعض أهم ،يحتوي الموقع على ما يزيد عن مليون صفحة من أهم الكتب الكالسيكية العربية

 محرك بحث اآلن لديهاحيث أصبح  ،ر الزمنهذه المكتبة مع مروتطورت وقد . الكتب في التراث العالمي
   .قوي

 
  تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني  -باء

 
والتي  الخطوة التي اتخذتها اكبر المؤسسات في البالد هيمن األمثلة عن تزايد المحتوى المحلي 

 ،الدولةالحكومية في ية االلكترونجميع المواقع أن .  على شبكة اإلنترنت باللغة العربيةهااطالق مواقعب تمثلت
وباإلضافة إلى ذلك فإن الموافقة . باللغة االنكليزيةهذه المواقع كما تتوفر أغلبية متوفرة باللغة العربية 

مهد يالتصاالت لمعالجة اللغة العربية على االنترنت سوف اهيئة تنظيم لرسمية على االقتراح الذي طرحته ا
مؤسسة اإلنترنت  وقد قامت). ماراتإ(قات إماراتية باللغة العربية يشتمل على عناوين نطاالطريق لمستقبل 

 ،٢٠٠٨ عام يوليو/تموزفي رقعة أسماء النطاقات العليا بتوسعة ) ICANN(ألسماء واألرقام اص يخصتل
قرار إدخال أسماء النطاقات يساهم وف وس. مكتوبة باللغة العربيةدولية أسماء نطاقات إدخال على  تهاموافقو

  .٢٧زيادة تعزيز الهوية اإلماراتيةوالعربية متصفحي المواقع ة العربية في زيادة عدد باللغ
 

مركز مبادرة الاألولى هي ،  بالذكرناتن جديرا مبادرتوهناك ،التعريبقضية في  ةإن اإلمارات جاد
منطقة الكتب المكتوبة عن يتم ترجمة جميع ال اي بموجبهت للدراسات االستراتيجية والبحوث والياإلمارات

هي المبادرة التي قامت بها مؤسسة خرى ألوا .وضعها في صيغة رقميةو اللغة العربية إلىبلغات أجنبية 
 كتب إلىها وتحويل العربية إلىترجمة الكتب المناسبة هدف إلى تالتي و ،الشيخ محمد بن راشدصاحب السمو 

  .ةرقمي
  

  والتطوير لبحثواالتصاالت وبرامج ا المعلومات أدوات تكنولوجيا  -جيم
 

 ،القطاعين العام والخاص في مجال البحث والتطويرالشراكة بين تشجيع لعدد من المبادرات تم اتخاذ 
ي هات لمبادرهذه اومن أهم . هذه البرامج سوف تؤتي ثمارهاكانت إن جزم المبكر من الإال أنه ما زال 
ير عملية الترجمة في العالم العربي من الذي يسعى إلى تطو" ترجمبرنامج "محمد بن راشد مبادرة مؤسسة 

  الثقافيةالمساهمات ةالمؤسسة هي ترجموأهم أولويات . خالل ترجمة المؤلفات األجنبية إلى العربية والعكس
 نقلالمؤسسة أيضا على تطوير مستوى تعمل و. تعزيز الفهم الثقافيلالمنشورة في البلدان المجاورة الرئيسية 

وتتولى  .شرق آسياوالدول االسكندنافية و خصوصا في اميركا الشمالية ،لمعرفةنتجة لالدول الممن المعلومات 
 تطويروالمثقفين واألكاديميين والمتخصصين في مجاالت مختلفة عملية االختيار من العرب شبكة 

  .للمنطقة نمويةالت وذلك وفقا لالحتياجات ، للترجمةاتاستراتيجي
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  اإلعالم وسائل  -تاسعاً
  

  ع واستقاللية اإلعالمتنو  -ألف
 

أكبر واحدة من وك. اإلمارات دورا هاما في تطوير وسائل االعالم في "إلعالملاإلمارات "لعب ت
ها اهتمام ل فإن ، بل في جميع أنحاء العالم العربياإلمارات ليس فقط في ،وسائل االعالم تنوعاشركات وأكثر 

وفي حين تخلت . الطباعة والنشر والتوزيع واإلنترنتو التلفزيونية واإلذاعية في جميع فروع وسائل االعالم
. جزئي بشكل ما زالت تعتمد على التمويل الحكوميا أنهاال  ،رسميا يهاعلالسيطرة عن الحكومة اإلماراتية 

  .خاصةات الشركتعمل بشكل يشابه لو يإداري وتحريرتتمتع باستقالل فهي ومع ذلك 
  

تنوع النظرا إلى و .لى أحدث نماذج تكنولوجيا المعلوماتمعظم وسائل اإلعالم المطبوعة تشتمل ع
اللغة في ات الجماعات المختلفة حاجتلبية  مطلوب ليةالتلفزيونالبرامج خليطا من  فإن اإلماراتالسكاني في 
الذي اإلقليمي الوحيد  هي المصدر )E-Vision ("اإلمارات للكيبل التلفزيوني والوسائط المتعددة"إن . واألعراق

األفالم وموسيقى الو  ما بين الرياضة واألفالمنوع تت، لغة مختلفة٢١بـ ية تلفزيونةقنا ٢٥٠ر أكثر من يوف
   .األطفالقنوات الوثائقية و

  
 .خدمة تحميل الفيديو) e-Junior ( بوابتها اإللكترونيةإلى )E-Vision( أضافت ،٢٠٠٩ مايو/أياروفي 

وعرض تحميل  دولة اإلماراتللمستخدمين في تسمح  ،)ejunior.ae (المنصبة على موقع و، الخدمة الجديدةهذه
خدمات تلفزيونية عالية لق يسولتمن البث  تقوم به شركات اماإن  .خارجيا أو داخليامحتويات الفيديو المنتجة 
بشبكتها كل بيت ومكتب في اإلمارات على ربط  عزمها "اتصاالت"أن أعلنت بعد الجودة جاءت في وقتها 

eLite ٢٠١١عام ول بحل.  
  

أخبار مقاطع الصور  إلى جانب ،باللغتين العربية واإلنجليزيةاألخبار  يةاإلماراتنباء االوكالة وتقدم 
  .يةفيديو
اعطاء حصة عادلة بسائل االعالم في دبي قد بدأت وو. أساسيأمر  ينالجنسبين  ةعادلالاالعالمية  غطيةإن الت
 ةة ووزارييحكومفي وظائف يين بعض الشخصيات النسائية البارزة تعكما يساهم  ،المرأةلقضايا تغطية المن 
  .٢٨الضوء على قضايا المرأةتسليط  في
  

  اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء
 

 إلىباإلضافة . باللغة االنكليزية ٧واللغة العربية بمنها  ٨،  وطنيةةفيصح ١٥ اإلمارات في تصدر
 ة مجل١٧٤ هناك ،وفي آخر إحصاء. بحرية فى البالد هاتداوليتم التي ة اإلقليمية والدوليالعديد من الصحف 

كثير من ال و،نظمات محلية ووطنيةمصادرة عن ) اللغة االنكليزيةب ١٠٥اللغة العربية وب ٦٩ (ةودوري
دولة اإلمارات العديد من يوجد في  كما . فعالةمواقع اإللكترونيةاإلمارات لديها المطبوعات الصادرة في 

والهوية على الثقافة منها  العديد ركزوي ،العربية واإلنجليزيةتين تبث باللغاإلماراتية التي تلفزيونية النوات قال
 متاحة يةاإلماراتمحطات التلفزة من العديد و.  اآلخر على النشاط االقتصادي والرياضةها وبعض،العربية
  . عبر األقمار الصناعية،دوليا

  
                                                 

)٢٨( The UAE government has four women Ministers and two women ambassadors both appointed in Europe  
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. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بذات الصلةقضايا ال بىعنا يخصص العديد من الصحف قسم
  .ة متوفرة أيضا على شبكة االنترنتيذاعوالعديد من البرامج اإل

  
مجتمع إعالمي ناجح اآلن ت فبات. وسائل اإلعالمعمليات  لا دوليامدينة دبي اإلعالمية  مركزأصبحت 

اإلنتاج ب المرتبطة والعديد من الشركات ات التلفزيونقنووستضيف شركات البث ت للغاية ةمتطورببنية أساسية 
  .اإلعالمي

 
  واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشراً

 
  تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها  -ألف

  
تمويل شبكات في  ةد كبيروبذل جهب ، ومؤخرا دو،"اتصاالت"شركة ب ةمثلم اإلمارات حكومة قامت

 وهي ،"سمارت سات"  أعلنت،٢٠٠٩عام  مارس/آذاروفي . ولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنوتقديم خدمات 
 مليون ٥٠٠مشروع مشترك بقيمة ألقمار الصناعية، عن صناعة االمنطقة بأول شركة خاصة متخصصة في 

ة مزودي خدمات ساعدم المبادرة ذههمن شأن و ،ه مدارإلىأول قمر صناعي عربي إلطالق  ،دوالر أمريكي
  . في المنطقةبنخدمات أكثر جودة للمستخدمضمان تقديم   على،لبث وخدمات الحزم العريضةا

 
  األساسيةمشروعات تنمية البنية   -باء

 
لمشروع تعاون مجلس  ةرائد المبادرة ال، منهااإلماراتعدد من المبادرات الدولية واإلقليمية في  هناك

قد تبنت معظم دول مجلس التعاون الخليجي بطاقة الهوية و. دول التعاون الخليجي للهوية الحيوية الذكية
دول مجلس عند التنقل بين جوازات السفر ها بدل  لمواطنيها استخداموالتي تتيحالرقائق الوطنية التي تستخدم 

لزامية البطاقات اإلة إصدار هذه يسؤول م٢٩ للهويةاإلماراتهيئة تتولى  ،اإلماراتفي . التعاون الخليجي
بلغ عدد البطاقات الصادرة وقد  ،٢٠٠٨بطاقات في بداية عام باصدار هذه ال تبدأوقد  ،ةالتقنيالية عو ةمناآلو

 هذه وحاملتمكن قريبا يسو .)٢٠٠٩ مايو/أيار(حتى وقت كتابة هذا التقرير  بطاقة مليون ١,٢اإلمارات في 
  .٣٠بوابة إلكترونية في المطاراتك ااستخدامهمن بطاقة ال

    
  قمة العالمية لمجتمع المعلوماتمتابعة ال  -جيم

 
اقليمية رسمية على النحو الذي عمل   وضعت خطةمن غير الواضح ما اذا كانت دولة اإلمارات قد

مجتمع مبني على بناء للعمل وضع خطة عمل وطنية تم  ،كما ذكرت آنفاو ، ومع ذلك،تحدده األمم المتحدة
إلى االعتقاد بأن التي تم إطالقها عدد المبادرات  يقودكا  ،٢٠٠٦المعرفة في عام /المعلوماتعلى أساس 

هيئة إن دور . المعرفةأساس قائم على مجمع المسار الصحيح فيما يتعلق بتحويل البالد إلى اإلمارات على 
 السنتين ها فيمتم تأسيسهيئتين ين الات نظرا ألن ه بهال يمكن االستهانة مكتب االحصاءو االتصاالتتنظيمية 
مؤشرات قياس أداء ونشر متابعة ال أنه ما زال غير واضح لنا كيف ستتعامل مع مسح و إ،تينالماضي

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

                                                 
)٢٩( ae.emiratesid.www://http  

)٣٠(  2009, th8May , Gulf News, gates-ID Cards can be used as e
html.28103119/Government/nation/com.gulfnews.www://http  
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 مراحل متابعةالقيام بها ل يجب ،تنظيماوأكثر  ةرسميوأكثر أكثر مركزية جهودا إن فيتضح مما سبق،   
  .العالمية لمجتمع المعلوماتأهداف القمة تحقيق تقدم نحو ال
 
 

   األهداف اإلنمائية لأللفية-حادي عشر
 

  التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف األلفية  -ألف
 

 بناء مجتمع المعلومات صريحة لخطة عمل وطنية  فقد تم تطوير وإعالن ،التقريرهذا كما ورد في 
قوي ت قطاع تكنولوجيا معلومات واتصاالتطوير بدولة اإلمارات ل االلتزام المستمر إن .٢٠٠٦فى عام 

دولة اإلمارات  إنجازات المؤشرات الدولية تشير إلىمن كثير الفإن  ،وكما جاء في التقرير.  المعالمواضحو
دفع مسيرة لتكنولوجيا المعلومات لقوم بها الحكومة تضافة إلى العديد من المبادرات التي باإل ،في هذا الشأن
  . ونشرها في البالد،واالتصاالت

  
في حين أن جميع  ،أللفيةلالبلد في تحقيق األهداف اإلنمائية قدار تقدم مومن الصعب جدا قياس 

  .المؤشرات تدفع بنا إلى االعتقاد بأن البالد تسير في هذا االتجاه
 

  واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المعلومات استخدام تكنولوجيا  -باء
  

اس مدى التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف قيل ال يوجد أي نهج منظم وبما أنه ،كما سبق ذكره
بلوغ هذه لتساعد أن صعب تحديد كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ال فمن،اإلنمائية لأللفية

معظم المبادرات فإن  ،األهدافهذه تحقيق وجد استراتيجية منظمة مباشرة تعنى بتوبما أنه ال  .األهداف
  .تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية إلىير تقود بشكل مباشر أو غير مباشر والمشروعات المذكورة في التقر

  
  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء   -ثاني عشر

  
  شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ألف

  
في ساحة و.  الحكومةيالمروج الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلمارات هإن 

 إلىبالعمل إضافة " دو"لشركات أخرى مثل تتحرك في االتجاه المناسب بالسماح فإن اإلمارات سة المناف
 ةوحيدالالسلكية السلكية والتصاالت االشركة  من كونها رغموبال ، في الطليعة"اتصاالت"ما زالت . "اتصاالت"

  . جاراتهاعلى اآلخرين منقاط قوة يصعب فقد طورت  ، عاما٣٠لمدة 
  

  المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/بحث والتطوير والمبادراتال  -باء
  

الجامعات  مراكز البحوث وجهود األبحاث والتطوير في قطاعي االتصاالت والمعلومات فيتتركز 
  .ات والتطبيقية في مجال االتصاالت والحاسباألساسيةالبحوث بالجامعات اإلماراتية معظم  موتقحيث 
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 هناك عشرات الكليات والجامعات في قرية ،٢٠٠٩ مايو/أيارمنذ  و،جامعاتال ى كبرلىإضافة إ
وقد تم إنشاء . معروفة استراليةوأوروبية وأمريكية تابع لمعاهد ومؤسسات تعليمية  ها معظم،دبي في المعرفة

بحوث جديد من مركز إنشاء كما تم  ، العالميفي مركز دبي الماليالتميز مركز في  الجامعات هذهعدد من 
 تطوير قاعدة المعرفة فية مساعدهو ال والهدف الرئيسي لهذا المركز ،٢٠١٠المتوقع أن يتم تشغيله في عام 

   .في المنطقة
التكاليف منصة قليلة إطارا استراتيجيا و، ٢٠٠٠في عام ، والتي أطلقت مدينة دبي لإلنترنتوفر ت 
ستهدف األسواق الناشئة في منطقة شاسعة تمتد من الشرق التي تتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لشركات 
مجتمعا دوليا دائم الحركة حتضن المدينة ت.  آسيا الوسطىإلى ومن افريقيا ،شبه القارة الهندية إلىاالوسط 
  .قةالعمومنها شركات عالمية من شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتكون 

  
البحث مناطق و ،تبامكالحاضنة تضم أحدث كعمل إنها تيث مثال آخر حهي لسيليكون لدبي واحة 

منشأت و ،اللكترونيات الدقيقةمركز ابتكار لضم ت و.والتطوير والمناطق الصناعية والمؤسسات التعليمية
 .مختبرات البحث والتطويرو ،تصنيع

  
 ،لحيويةفي مجال التكنولوجيا اآحر مركز تفوق  دبي للتكنولوجيا الحيوية والبحوثويمثل مجمع 

للبحث مركز وتطوير إلنشاء الصناعة من خالل التعاون الوطني والدولي و ، والتعليم،وأبحاث التجسير
 والتدريب ودعم الصناعة في مجال  ،التعليمتعزيز في رؤيته تمثل ت. المنطقةمتطور في والتطوير 

  .والمرافق متعدد األوجه متطورةأساسية بنية  وتوفير ،التكنولوجيا الحيوية
  

  مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني  -جيم
  

هذا يكون قد  و،ضئيلة تمساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني ما زالإن 
  .العالم العربياألمر الذي يزعج بسبب نقص المحتوى المحلي 

  
 في ٥٠ تصل إلى بقيمةذلك و ،"اتصاالت"أرباح تها من حصن م مبالغ كبيرة يةخذ الحكومة اإلماراتأت
 هي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الحكومة االتحادية بعد "اتصاالت"و. من مجمل الربح قبل الضرائب المائة

من   في المائة١والذي يقدر بـتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ذلك صندوق دعم إلىأضف . عوائد النفط
   .٣١) مليون دوالر١٠٩(درهم  مليون ٤٠٠إلى حوالي يصل والذي اإلمارات لمشغلين في إجمالي إيرادات ا

  
 يمريكأ دوالر بليون ٢,٤ إلى قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ان تصلالتوقع من 

 إلىباإلضافة . ٢٠٠٦عام ) درهم مليار ٥,٥( بليون دوالر ١,٥ من ٢٠١١بحلول عام ) درهم بليون ٨,٨(
من المنتظر أن ترفع من معدل و ،إقليميبتحرير إقتصادي وتجاري عدة مبادرات كبيرة مقرونة هناك  ،ذلك
مو في لنلقوة محركة قطاع تكنولوجيا المعلومات بالذات قد أصبح ل. اإلماراتفي تكنولوجيا المعلومات نمو 

  .نيات الجديدةقتبني وتطوير التيقود الذي اإلقليمي محور  الهاكون اإلمارات
  
  
 

                                                 
)٣١(  east-middle-the-in-mvnos-for-dawn-new-a/2009/03/20/ae.comm://http  
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  التسهيالت الحكومية  -دال
  

 المناخ في خلقطليعة الدول في أصبحت  قداإلمارات  فإن حكومة ،كما سبق ذكره في هذا التقرير
 في توتطبيق تكنولوجيات المعلومات واالتصاالتبني تيسير في  و،والتنظيميالمؤسسي بعنصريه الالزم 

ي تدولة اإلمارات العربية المتحدة واللة اإللكترونية بوابة الحكومأبرزها و. المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حيث خدمات لألمم المتحدة في المرتبة الخامسة من الشؤون االقتصادية واالجتماعية ا وفقا لدائرة ترتيبهتم 

  .٣٢ اإللكترونيةمواقع من حيث قياس الةعشرفي المرتبة الثانية المعامالت و

                                                 
)٣٢(  html.159937/com.ameinfo.www://http, volution”-“the ICT e  


